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  245-لنوروا الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:45. (  مراتب أربع على المدينة أھل إجماع أنَّ  تيميه ابن ا,س+م شيخ قول في هللا رحمه الشيخ من رائع بيان - 1

  ) 00:14:10(  ؟ العين حادثة وبين العموم مخرج خرجت التي الحادثة بين التفريق ضابط ھو ما - 2

  ) 00:30:11. (  الث+ث الدرجات حسب المنكر تغيير بيان - 3

 P لمن إيمان P ، بخمار إP ص+ة P: ( وسلم عليه هللا صلى قوله نحو في الصحة على أم الكمال أََعلى النفي ينصب ماذا على - 4

  ) 00:39:43(  ؟).له أمانة

جت امرأة - 5   ) 00:46:37(  ؟ عليھا فماذا فتابت الشرعي الحكم علمت ثم وأنجبت وليھا بدون نفسھا زوَّ

 ھل.... )  هللا حمدوا خيراً  رأوا فإن ، اYموات على تعرض اYعمال إن(  الدرداء أبي عن الدنيا أبي Pبن المنامات كتاب في جاء - 6

  ) 00:46:57(  ؟. موقوفاً  أو مرفوعاً  الحديث يصح

  ) 00:47:44) . (  الحق لعمرو: (  بـ القسم يجوز ھل - 7

  ) 00:48:23(  ؟ المسجد خارج الجمعة ص+ة حكم ما - 8

 الضرورية اYشياء لھم يشترى فھل يجوز P فيما Yنفقه اYسرة ھذه رب إلى الزكاة مال دفع ولو الزكاة تستحق فقيرة أسرة - 9
  ) 00:48:29(  ؟.الزكاة بمال

  ) 00:49:05(  ؟.زكاة فيه فھل الحول عليه وحال النصاب فبلغ" المحتاج" لمساعدة تبرعاً  مال جمع في الشباب بعض سعى -  10

  ) 00:50:05(  ؟ بالذھب المطلية والنظارات الساعات لبس حكم ما -  11

  ) 00:50:46(  ؟)  اYسماء وشر,  اYسماء وأصدق,  اYسماء أحب(  أحاديث صحة ما -  12

  ) 00:51:24(  ؟ الربوية اYموال من التائب يتخلص كيف -  13

 ) 00:53:09(  ؟... )  يتعاظم فإنه الشيطان تلعنوا P(  حديث صحة ما -  14

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، وعلى آله وصحبه والتابعني ، قبل كل  :السائل 

  نا بالتوفيق والسداد ؟شيء أعلمك فضيلة الشيخ أين أحبك يف اهللا عز وجل ، ادع  اهللا عز وجل ل

  .أحبك اهللا الذي أحببتين له  :الشيخ 



إن إمجاع أهل املدينة على أربع مراتب األوىل " : يقول شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا : السؤال األول  :السائل 

ا هو حجة ما جيري جمرى النقل عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع واملد ، فهذا مم: 

ومفاده أنه  -إىل آخر كالمه  - العمل القدمي باملدينة قبل مقتل عثمان رضي اهللا عنه : باتفاق العلماء الثانية 

إذا تعارض يف املسألة دليالن جهل إيهما أرجح ، وأحدمها يعمل به أهل املدينة ، : حجة عند األربعة ، الثالثة 

العمل املتأخر باملدينة الذي عليه أئمة الناس أنه ليس حبجة شرعية : بعة ففيه نزاع واجلمهور على الرتجيح به ، الرا

  فما قول الشيخ ذا التقسيم الرباعي من شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ؟ "

الشك أن فيه ما ال ميكن العدول عن األخذ به كالقسم األول، وكي نكون على استحضار هلذه  :الشيخ 

وحنسن اجلواب عن كل واحد منها فينبغي أن نتذكر ، وأن نذكر كل قسم منها على حدة، فما  األقسام األربعة ،

  هو القسم األول ؟

ما جيري جمرى النقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع واملد ، " أما األول فقال  :السائل 

  . "قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء 

مما أشرت إليه آنفا ، أنه ما ال مناص من األخذ به وتبنيه ، ألنه يكون مما جرى العمل عليه ، هذا هو  :الشيخ 

من السلف األول ، ويف املدينة اليت حيث كان التشريع ، غالبه قد نزل فيها ، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ذه البلدة الطيبة فال شك أن هذا وسلم يوم أكمل اهللا له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل املسلمني يف ه

العمل مما هو حجة بدون خالف أو نزاع ولكن هذا بطبيعة احلال إمنا يعين به ابن تيمية إذا مل يكن مثة نص 

يعارض هذا املعزو إلمجاع أهل املدينة ، والذي توارثوه خلفا عن سلف ، البحث إذن يدور حينما ال يكون عندنا 

الف عمل أهل املدينة ، فال شك واحلالة هذه ، أن عملهم يكون حجة واضحة شيء من الكتاب أو السنة ، خي

، وضرب مثاال على ذلك مقدار الصاع ، وهو يشري ذا إىل قصة وردت ، أن مالكا رمحه اهللا ، اختلف مع أحد 

 بالصاع تالمذة  اإلمام أيب حنيفة يف مقدار الصاع ، فما كان من مالك إال وأن أمر بعض احلاضرين بأن يأيت

الذي ورثه عن أبيه ، وهو عمن قبله يعين من الصحابة ، فجيء ذا الصاع وكيل به بني يدي اخلليفة فما وسع 

التلميذ تلميذ أيب حنيفة وأظنه على الغالب هو أبو يوسف ، ما وسعه إال أن يسلم ذا الدليل ، ألنه شيء توارثه 

بال شك كما يقول شيخ اإلسالم بن تيمية حجة باالتفاق ،  أهل املدينة عن آبائهم ، فهذا القسم األول هو

  القسم الثاين ما هو ؟

  ."ومفاده أنه حجة عند األربعة " إىل آخره  "أما الثاين العمل القدمي باملدينة قبل مقتل عثمان "  :السائل 

ان بعد الفتنة ، ولكن إذا نعم ، هذا يف الواقع يرد عليه أنه من الصعب حتديد ما كان قبل الفتنة، وما ك :الشيخ 



ثبت كما هو دعوى ابن تيمية أن عمل أهل املدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء فهو أيضا حجة بالقيد الذي 

  ذكرنا آنفا يف القسم األول ، واضح ؟

  .نعم  :السائل 

  القسم الثالث ؟ :الشيخ 

ما أرجح وأحدمها يعمل به أهل املدينة ففيه إذا تعارض يف املسألة دليالن جهل أيه: القسم الثالث "  :السائل 

  . "نزاع واجلمهور على الرتجيح به 

هذا واضح أيضا ألن الفقيه حينما يعوزه الدليل املرجح واملفضل لوجه على آخر ، فحينذاك يتلمس ما  :الشيخ 

يل لرتجيح أحدمها ميكن أن يستأنس به وأن يقوي به أحد الدليلني ، فإذا كان هناك دليالن متعارضان ، وال سب

إال مبطابقة ما دل عليه أحدمها بعمل أهل املدينة ، فال شك أن هذا يكون مرجحا مقبوال ،  .. على اآلخر ولكن 

كما حنن نقول اليوم مثال إذا كان هناك رأي يف تفسري حديث مثال ، فضال عن آية كرمية ، وهذا التفسري قد قال 

لف ، فجاء برأي آخر وليس عندنا ما يرجح الرأي األول على به بعض السلف مث جاء من بعدهم بعض اخل

الرأي اآلخر سوى أن الرأي األول قد أخذ أو صرح به بعض السلف ، فهذا يكفينا حنن ترجيحا على رأي اخللف 

، ما دام أنه ال يوجد لديهم دليل ، يرجح تفسريهم ، ورأيهم يف تفسري النص من الكتاب والسنة على تفسري 

سلف ، فإذا كان هنا املرجح هو عمل أهل املدينة دون خالف بينهم ، فهو بال شك كما ذكر ابن تيمية أولئك ال

وينبغي أن يكون هو قول اجلمهور ، لكن أنا شخصيا ال أستطيع أن أحيط مبا أحاط به ابن تيمية وأقول هو رأي 

م إىل ذلك أنه رأي اجلمهور ، فهو نور اجلمهور ، أو ليس رأي اجلمهور ، لكين أقول إنه مرجح مقبول ، فإذا انض

  .على نور نعم 

    "فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس حبجة شرعية " الرابع العمل املتأخر باملدينة قال شيخ اإلسالم  :السائل 

حينذاك يكون عمل أهل املدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية او فضيلة عند بعض البالد األخرى ، أو  :الشيخ 

علماء اآلخرين كعمل مثال أهل الكوفة ألن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء ، فقد يرجح بعض ال

بعضهم عليه علماء الكوفة هذا كرتجيح ما كان عليه علماء املدينة ، يف الزمن املتأخر منهم ، هذا ال يفيد شيئا 

ية رمحه اهللا ال شك إنه هو الصواب فيما يف املوضوع ، فيكون هذا املذهب مرجوحا ، فالذي نقلته عن ابن تيم

  .أثبته أوال  وثانيا وثالثا ، وفيما نفاه رابعا ، نعم 

فضيلة الشيخ مسعت يف شريط سابق لكم ، وقد سألتكم أحد إخواننا طلبة العلم ، عن عمل أهل  :السائل 

  املدينة ، فأجبته بإجياز وتصرف يسري بدعة مالكية 



  ة اهللا وبركاته كيف ؟وعليكم السالم ورمح :الشيخ 

  فذكرت له كما أحفظ وقلت له بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بني هذا وهذا ؟ :السائل 

نعم ال غرابة فيه بعد ما مسعت وقرأت ، ألن أهل املدينة ال يفصلون هذا التفصيل ، ألن املالكية ال  :الشيخ 

لى اإلطالق ويوجد حىت يف املوطأ ، يوجد بعض يفصلون هذا التفصيل فهم يأخذون مبذهب أهل املدينة ع

األقوال من اإلمام نفسه ، برتك العمل حبديث ما ، ألنه خالف عمل أهل املدينة ، مث يثبت أن عمل أهل املدينة 

هذا الذي جنح إليه هو املتأخر وأنه كان يف املدينة يف الزمن األول كسعيد بن املسيب يقول خبالف ما يعزى إىل 

املدينة فاذن حنن ننكر ما عليه مذهب املالكية كما ننكر مثال على الناس الذين يقلدون األئمة لكن مذهب أهل 

َوَمْن (( إذا اتفق األئمة على شيء ومل يكن عندنا ما خيالف ذلك فنحن هنا جننح اىل االعتماد على قوله تعاىل 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى  َويـَتِبْع َغيـْ

فنحن يف الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على املقلدة ألن من خطتهم يف التقليد خمالفة  ))َمِصيًرا 

على أن يتبعوا سنن األولني وأن ال  النصوص الشرعية من الكتاب و السنة يف الوقت نفسه حنن حنض املسلمني

خيرجوا عنهم برأي جديد أو فقه عزيز وحنو ذلك كذلك حنن ننكر على املالكية أم يعرضون النصوص الشرعية 

رد ما يقال إن عمل أهل املدينة على خالف هذا النص أو هذا احلديث فأنت تعرف مثال حىت اليوم وأعين ذا 

يسمى اليوم بالصحوة وهذه بال شك حقيقة نشكر اهللا عليها حيث وجد يف العامل  التحديد اليوم مع وجود ما

االسالمي مامل يكن قبل ثالثني سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة ومن حيتج بالكتاب والسنة ولو 

يف خالف املذهب الذي وجد عليه آباءه وأجداده لكن مع ذلك جتد املالكية بصورة عامة يسدلون أيديهم 

الصالة ملاذا ؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل املدينة واألحاديث كهذه األحاديث خالف عمل أهل املدينة فأصبح 

مذهب األخذ بعمل اهل املدينة معوال هلدم السنة مهما كان هذا العمل املدعى حديثا أم قدميا فالتفصيل الذي 

ما كنت مسعته يف الشريط الذي  ...شكلن عليك ذكره ابن تيمية هو شيء ومع عليه املالكية هو شيء آخر فال ي

  أشرت إليه وبذلك إن شاء اهللا يزول التعارض

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا  :السائل 

  وإياك  :الشيخ 

وما هو  ضابط  "هذه حادثة عني ، ال عموم هلا " السؤال الثاين ، ما املراد فضيلة الشيخ بقول العلماء  :السائل 



  التفريق بني احلادثة اليت خرجت خمرج العموم ، وبني حادثة العني مع مثال جزاكم اهللا  خريا ؟

الدليل هو إذا كانت احلادثة ظاهرها خيالف أدلة شرعية فال جيوز أن يؤخذ ذه احلادثة ويضرب ا   :الشيخ 

يد شرعية عمل ما بصورة مستمرة أو العكس عدم األدلة الشرعية اليت هي أوسع داللة منها ، تلك األدلة تف

شرعية ما بصورة مستمرة ، وتأيت حادثة معينة فظاهرها أا تعارض تلك األدلة اليت يدخل حتتها العديد من 

األحكام ، فتدل بعمومها على خالف ما دل عليه احلادثة اخلاصة ، فهنا يقال حينذاك بأن هذه احلادثة حادثة 

  عني ال عموم هلا

  السالم عليكم :لسائل ا

وعليكم السالم حينئذ يقول العلماء يف تلك احلادثة أنه ليس فيها داللة عامة فتحصر يف حدودها ويف  :الشيخ 

ظروفها ويف مالبستها ملاذا ؟ ألا تتعارض مع أدلة أخرى ، هذه األدلة يف داللتها أمشل وأعم وأوسع من داللة 

هناك ما يعارض احلادثة العينية ، فحينئذ تبقى شريعة مستمرة ، وتؤخذ على أنه هذه احلادثة الواقعية إذا مل يكن 

، فإذن إذا وقعت واقعة يف عهده عليه السالم ومل يكن ما يعارضها أخذت  "ال عموم هلا " ليس كما يقال 

أخرى ، أقوى وطبقت على حذافريها وعلى كل أزماا وصورها ، أما إذا كانت هذه احلادثة العينية تعارض أدلة 

وأمشل يف داللتها حينئذ لكي ال نضرب هذه األدلة األقوى ذه احلادثة العينية، نقول حادثة عني ال عموم هلا أنا 

أال رجل ( أذكر بأنين أنا شخصيا استعمل هذه الكلمة يف بعض األحاديث النبوية ، مثل مثال قوله عليه السالم 

ن الناس يأخذون من هذا احلديث شرعية تكرار اجلماعة الثانية ، فكثري م )يتصدق على هذا ، فيصلي معه 

والثالثة وهكذا ، وهم يفصلون هذا الكالم النبوي عن املناسبة واحلادثة ، اليت ا قال الرسول عليه السالم هذه 

اجلملة ، ومعلوم أن سبب احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى ذات يوم صالة العصر وسلم ، فدخل 

فقام رجل  )أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ( جل يريد أن يصلي فريضته فقال عليه السالم ملن حوله ر 

وصلى معه ، فبعض الناس قدميا وحديثا يأخذون من هذا احلديث جواز بل استحباب اجلماعة الثانية وينظرون 

، وخيلصون إىل القول  )فيصلي معه أال رجل يتصدق على هذا ، ( إىل قوله عليه السالم مفصوال عن املناسبة 

أنه هذه مجاعة ثانية فإذن ملاذا تنكر شرعية اجلماعة الثانية ؟ فيأيت اجلواب األصويل بإجياز مث البد من التفصيل 

لعامة الناس ، هذه حادثة عني ال عموم هلا ، إيش معىن ذلك ؟ أن هذه احلادثة مل تتكرر يف عهد الرسول عليه 

املناسبة فهي ال تدل على شرعية مثل هذه اجلماعة ، دائما وأبدا ، كما يقع اليوم ، وإمنا تدل السالم وقعت ذه 

على ما دلت عليه احلادثة بعينها ، احلادثة بعينها هي أن رجال دخل املسجد يريد أن يصلي وحده ، بعد أن فاتته 

أال رجل ( روعة هي اجلماعة األوىل اجلماعة ، فقال عليه السالم ملن كان قد صلى الفريضة يف اجلماعة املش



، فقام رجل وصلى معه ، فهذه ال عموم هلا ، أي ال تدل على شرعية أي  )يتصدق على هذا فيصلي معه 

مجاعة تقام يف املسجد الواحد ، وإمنا تدل على مثل ما دلت عليه هذه احلادثة بعينها ، فال جيوز أن يستدل 

اعة املسجد وقد صلى اإلمام فيتقدم أحدهم ويصلي م إماما فيأيت باحلديث على ما يقع اليوم ، فيدخل مج

أال رجل ( واحد مثلي ويقول يا أخي هذه اجلماعة غري مشروعة كيف والرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 

، نقول يا أخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق ، لكن هذا ال يعين شرعية  )يتصدق على هذا فيصلي معه 

يف أي مناسبة ، وإمنا يعين مجاعة مبواصفات حمدودة جدا ، وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد أن أي مجاعة و 

يصلي وحده ، فقام رجل ممن صلى مع اجلماعة األوىل فتصدق عليه وصلى معه ،والدليل على أن هذا احلديث 

، اليت دخلوا املسجد فأمهم أحدهم  ال يفيد هذه الداللة العامة كما يتومهون ، أننا نسأل أن هذه اجلماعة الثانية

، منهم وفيهم مل يكن اإلمام قد صلى مع اإلمام األول ، فصلوا مجيعا خلفه ، من املتصدق منهم ، ومن 

املتصدق عليه ؟ ال يوجد كلهم فقراء ال يوجد فيهم من هو مليء باستطاعته أن يتصدق على غريه ، خبالف 

فقام  )أال رجل يتصدق علي هذا فيصلي معه ( ملن صلى خلفه  احلادثة اليت وقعت يف عهد الرسول وقال

أحدهم فصلى معه أي تصدق عليه ، ألنه غين ، ألنه أدرك صالة اخلمس وعشرين درجة ، أو سبع وعشرين ، 

ناهيك عن الصالة خلف الرسول عليه السالم فهذه هلا فضيلة أخرى فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل 

وحده ، لكن هؤالء اخلمسة أو العشرة الذين دخلوا املسجد فتقدم أحدهم ، ما فيه متصدق  الذي أراد أن يصلي

وال يف متصدق عليه ، كلهم فقراء كلهم فاتتهم فضيلة اجلماعة األوىل ، مثل هذه احلادثة يقال ال عموم هلا ، أي 

ستدالل اآلن يصطدم مع األدلة العموم الذي يلجأ إليه املستدلون ذا احلديث على شرعية كل مجاعة ، هذا اال

اليت تدل أنه ال يوجد يف اإلسالم مجاعة ثانية ، ويف مسجد واحد ألن الرسول عليه السالم ملا كان يصلي بالناس 

لقد هممت أن آمر  رجاال فيصلي بالناس ثم أمر رجاال ، فيحطبوا حطبا ، ثم أخالف إلى أناس ( إماما قال 

حرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في ، يدعون الصالة مع الجماعة فأ

، أي صالة العشاء فهم الرسول عليه السالم بتحريق املتخلفني عن صالة  )المسجد مرماتين حسنتين لشهدها 

اجلماعة ، يعين أنه ليس هناك مجاعة ثانية ، أتصور اآلن أنت معي ، إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول اهللا 

لى اهللا عليه وسلم وأن خيطو خطواته ، لكنه يرى الرأي اخلطأ ، أن اجلماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إىل ص

الوقت الثاين يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام أحد احلاضرين ، تقول له يا أخي أنت خمطئ ألنه 

نية ، وإمنا يستقيم ديده ، وينهض وعيده فيما إذا كان هذا إذا ما صلى مع اجلماعة األوىل يصلي باجلماعة الثا

اجلمهور يعلمون منه أنه ال مجاعة ثانية ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد ، قد جاء يف صالة اجلمعة صالة اجلمعة 



 اليت عليها املسلمون أنه ال تتكرر يف املسجد الواحد ، وهذا من فضل اهللا ، أم ما وصل توسعهم الذي توسعوا

لقد هممت أن آمر رجاال فيحطبوا حطبا فأخالف ( فيه يف اجلماعة إىل صالة اجلمعة ، فقد قال عليه السالم 

حديثنا هذا الثاين يف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود حديثنا  )إلى أناس يدعون الصالة ، صالة الجمعة 

ه ال مجاعة ثانية يف صالة اجلمعة ، األول من حديث أيب هريرة يف الصحيحني فكما دل احلديث الثاين على أن

ألن الرسول هم بتحريق بيوت املتخلفني ، عن صالة اجلمعة ، كذلك دل احلديث األول على أنه ال مجاعة ثانية 

بعد اجلماعة األوىل ولذلك هم بتحريق املتخلفني وإال وحاش رسول اهللا أن تتخلف حجته ، لكان يقول بعض 

بعدك اجلماعة الثانية اليت أنت أجزا وشرعتها لكن ملا كان من املستقر عند الناس يا رسول اهللا حنن نصلي 

الصحابة أن ال مجاعة أخرى استقام وعيد الرسول وديده إياهم بأن حيرق عليهم بيوم ، أما أنه مل ينفذ الرسول 

اجلماعة يف بيوم عليه السالم وعيده ، فهذا معروف جوابه عند أهل العلم ، ألن الذين يتخلفون عن صالة 

كما جاء عن الرسول عليه السالم ، ولذلك يف   )وبيوتهن خير لهن ( منهم من يشرع له التخلف وهم النساء ، 

احلقيقة ، هذا الوعيد يف هذا احلديث ، من األساليب السياسية النبوية اهلامة جدا ، ألنه من ناحية حيقق الوعيد 

ناحية أخرى ال ينفذه لوجود املانع ، واملانع هو وجود النساء يف البيوت ، الذي يريد أن يتهدد به املتخلفني ومن 

ووجود الذرية واألطفال إىل آخره فال جيوز حرق البيوت مبن فيها ، لكن يكفي أن يفهم املتأخرون الذين يعرفون 

و الذي ذكرناه وجوب حضور صالة اجلماعة ، أن هذا الوعيد حسبهم ولو مل ينفذ فيهم عمليا لوجود املانع  وه

  .آنفا ، فإذن هذا وأشياء كثرية وكثرية أخرى ، تدل على أنه ال مجاعة ثانية وذا يظهر اجلواب عن الكلمة هذه 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

 ) ...ه من رأى منكم منكرا فليغيره بيد( السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

احلديث ، قال بعضهم إن التغيري باليد لويل األمر ، أو  ملن له سلطان ، والتغيري بالقول للعامل ، والتغيري بالقلب 

لعامة الناس ، وقال آخرون بل كل مرحلة من هذه املراحل الثالث يشرتك فيها الويل والعامل والعامة فما قول 

  الشيخ يف ذلك ؟

ألول عاطل باطل ، والقول الصحيح أن احلديث يعم كل املسلمني ال فرق بني حاكم ال شك أن القول ا :الشيخ 

وحمكوم ، وبني عامل ومتعلم وجاهل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوال جاء بلفظ من وهي من صيغ الشمول ، 

املخاطبني  ومنكم أيضا من صيغ الشمول  ، أي أنتم يا معشر املسلمني مث قسم هؤالء ) ...من رأى منكم ( 

باخلطاب العام الشامل جلميع املسلمني ، قسمهم إىل ثالثة مراتب من كان يستطيع إنكار املنكر بيده فهذا هو 



الواجب ، وال فرق بني ذلك بني حاكم وحمكوم ومن كان ال يستطيع ينزل درجة فينكر املنكر ، بلسانه ، ومن  

ة أن عجيي ال يكاد ينتهي من أناس يستغفلون الناس ، كان ال يستطيع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ، واحلقيق

ويومهوم أن هذا احلديث خياطب ثالثة طبقات ، احلكام ، والعلماء ، وعامة الناس وهم يعلمون يقينا ، أن هناك 

ه أمور تقع يف دار أحد الناس وهو ليس باحلاكم ، وال هو بالعامل فريى منكرا فيغريه بيده ، وإن مل يستطع أن يغري 

بيده فبلسانه فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل املسلمني ، لكنهم هم يف الواقع ، 

وداوين باليت  " يلجأون إىل مثل هذا التقسيم ، من باب معاجلة منكر مبنكر آخر ، يعين على مذهب أيب نواس 

ه ، أن كثريا من عامة الناس تأخذهم العزة اإلسالمية ، ما هو املنكر الذي يريدون أن يعاجلوه ب "كانت هي الداء 

، والغرية اإلسالمية حينما يرون منكرا فيغريونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيرتتب من وراء هذا التغيري منكر أكرب ، 

 وهذا بال شك ال جيوز لكن عدم جوازه ليس ألن هؤالء الذين غريوا املنكر ، هم ليسوا حكاما ، وإمنا ألن هذا

التغيري يرتتب منه مفسدة أكرب من املصلحة ، أي لو أن املغري كان هو احلاكم نفسه ، ورأى أنه يرتتب من وراء 

من ( تغيريه هلذا املنكر ، منكرا أكرب ، مل جيز له أن يغريه وهو احلاكم ، وهو الذي زعموا بأنه خماطب فقط بقوله 

ك ملا الرسول عليه السالم دخل جوف الكعبة وصلى ركعتني ، والدليل على ذل )رأى منكم منكرا فليغيره بيده 

، كما جاء يف الصحيحني ، مث خرج فأرادت السيدة عائشة أن جتهد نفسها ، وأن تتكبد مشقة الصعود ، إىل 

صلي بالحجر ،فإنه من ( جوف الكعبة ، ألن الباب كما هو اآلن كان عاليا و مرتفعا فقال عليه السالم هلا 

البيت وإن قومك لما بنو الكعبة قصرت بهم النفقة ، ولو ال أن قومك حديثو عهد بالشرك  الكعبة أو من

ولجعلت لها ( ، أي أدخلت احلجر يف الكعبة )لهدمت الكعبة ، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السالم 

عد اهللا ، على وجه ، فإذن هذا هو احلاكم األعلى ب )بابين مع األرض ، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه 

األرض هو رسول اهللا ورأى املنكر أي نصف الكعبة أو ربعها خارج ايش ؟ الكعبة ، فما غري ملاذا ؟ بني السبب 

إىل اية احلديث ، إذن هؤالء الذين حيرفون الكلم من بعد مواضعه  ) ...لوال أن قومك حديثو عهد بالشرك ( 

من رأى منكم منكرا املراد به احلكام ، هم أوال خيالفون ما ذكرناه آنفا  ، ويفسرون احلديث بغري داللته ، فيقولون

، أن كثريا من األحكام ، سيغريها من ليس حاكما ، وهذا أمر جممع عليه بني املسلمني كما ضربنا مثال ، رب 

، أن يباشروا تغري البيت مثال ، وعلى العكس من ذلك ،قالوا هذا التأويل ملنع هؤالء الناس الغيورين على اإلسالم 

املنكر بأيديهم فكان عليهم أن يقولوا تغيري املنكر ليس منكرا ، أم ليسوا حكاما ، وإمنا ألم يغريون املنكر ، 

بوسيلة يرتتب من وراءها مفسدة أكرب من املصلحة ، لكنهم أرادوا يف احلقيقة أن ينوطوا اإلصالح ، ولو شئت 

ولوا بأن تغيري املنكر هذا ، طبعا هذا اإلصالح ، وهذا اإلصالح ال يكون إال لقلت اإلفساد ، بيد احلكام أن يق



من احلكام ، وهم يعلمون أن حكام زمان اليوم ، مع األسف الشديد ال حيكمون مبا أنزل اهللا ، فإذن هم ذا 

دى كل عريب َمن التأويل يريدون أن يعطلوا األحكام الشرعية ، وماذا عليهم لو أجروا احلديث كما هو مفهوم ل

، من صيغ الشمول ، واستطاع أن يغري باليد دون مفسدة أكرب ) ...من رأى منكم ( ِمن صيغ الشمول ، 

، ينزل املرتبة الثانية وإن مل يستطع حىت  ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ((  ...فليفعل ، ال واهللا ما يستطيع 

ا أجروا احلديث على هذا اإلطالق والشمول والعموم ، لكنهم يقولون بالكالم ، فاملرتبة الثالثة ، ماذا عليهم لو م

للناس واجلمهور أن من كان منكم آمرا باملعروف فليكن أمره باملعروف ما يأيت مبنكر يف سبيل ايش ؟ األمر 

واب باملعروف  ، ويكون حينئذ تكون املفسدة أكرب من املصلحة اليت كان يرجوها من األمر باملعروف فهذا هو ج

هذا السؤال وقد وضح أن الرأي الثاين الذي يقول بعموم احلديث ومشوله هو الرأي الراجح ، وأن الرأى األول 

باطل ، ولكن الرأي الثاين الذي هو الراجح يقيد مبالحظة احلكمة ، يف تنفيذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  .كفاية واحلمد هللا   واآلن تنصرفون إن شاء اهللا إىل الصالة ، وذا القدر

  شيخنا باقي شيء من الشريط  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  .الساعة  ...حىت نتمم  ...باقي شيء من الشريط لعل االقامة  :السائل 

  .ايش يف عندك  :الشيخ 

عليه  جزاك اهللا خريا فضيلة الشيخ ، ما املراد من النصوص اليت ورد فيها نفي أشياء معينة ، كقوله ... :السائل 

ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهللا ( أو  )ال صالة إال بخمار ( ، أو )ال صالة إال بفاتحة الكتاب ( السالم 

  .، هل النفي للصحة أو للكمال جزاكم اهللا خريا  )عليه 

األصل يف مثل هذه األحاديث النافية أن حيمل النفي للصحة وليس للكمال ، هذا هو األصل ، وال  :الشيخ 

خلروج عن أصل من أصول الشريعة ، ومن قواعدها إال بدليل شرعي أيضا يلزم املسلم اخلروج من هذا جيوز ا

األصل واتباعا للدليل امللزم ، وهذا هنا األمر فيه كما يقال بالنسبة للـأوامر الشرعية ، بالكتاب والسنة ، هل هي 

والصواب أن األمر يفيد الوجوب ، إال لدليل   تفيد الوجوب أم االستحباب ، أم  ال تفيد شيئا ، اختلف العلماء

إىل آخره ، األصل فيها أن  ) ...ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهللا ( ،  )ال صالة لمن لم يقرأ ( كذلك هنا ، 

هذه العبادات ، ال تصح إال إذا جاء دليل ، يضطر الواقف على هذا الدليل ، أن يتأول حينذاك ال ، النافية 

الكمال ، توفيقا بني النصوص ، األمثلة اليت ذكرا وهي ثالثة ، ال يوجد يف الشريعة ما للصحة ، إىل نفي 

يساعد على تأويل النفي إىل نفي الكمال ، كل هذا النفي املذكور ، يف هذه األحاديث الثالثة هي لنفي الصحة 



وضوؤه فاسد ، وبالتايل ال صالة ، الذي ال يقرأ بفاحتة الكتاب صالته باطلة ، والذي ال يسمي اهللا على وضوئه ف

له ، واملرأة اليت ال تصلي ومخارها على رأسها ، فأيضا صالا غري صحيحة ، لكن هذه القاعدة أي أن ال لنفي 

الصحة قد يكون من الناحية العربية أحيانا لنفي اجلنس ليست هذه القاعدة اليت قلنا   إا لنفي الصحة ، ليست 

، نفي لشيء لكن املقصود به نفي الكمال ، وليس نفي الصحة ، كمثل قوله عليه  مضطردة فقد يأيت نص فيه

، األدلة القاطعة من الكتاب والسنة ، تدل على  )ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له ( السالم 

عاصي ، فهذه الكلمة أن املسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا مهما فعل وارتكب من امل

من قال ال إله إال اهللا نفعته يوما من ( الطيبة تنجيه يوم القيامة ، من اخللود يف النار ، كما قال عليه السالم 

، فحينما يأيت هذا احلديث ، ويعارض تلك األساطيل وتلك األدلة القوية الدالة على أن إميان املسلم  )دهره 

، أي   )ال إيمان لمن ال أمانة له ( نئذ يضطر العامل أن يتأول قوله عليه السالم  ينفعه ولو كان مبقدار ذرة ، حي

ال إميان كامال ، ألننا إن فهمناه على  ظاهره كفرناه ، وهذا مذهب اخلوارج ، بل هؤالء مذهب من خرجوا على 

نا بأنه عدم أداء األمانة كبرية ، اخلوارج وغري اخلوارج ، ألن اخلوارج يكفرون املسلم ، بارتكابه الكبرية ، وليس عند

هي معصية بال شك ،فإذا أخذنا بظاهر احلديث ، معناها كفرنا املسلمني ، رد ارتكاب ذنب ومعصية ، بينما 

األدلة اليت أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا داللة قاطعة على أن املسلم ، ال يكفر مبجرد ارتكابه املعصية ، بل ستنجيه  

اهللا من اخللود يف النار ، فإذن ال إميان ملن ال أمانة له إميانا كامال ، وال دين ملن ال عهد له ، أي كلمة ال إله إال 

دينا كامال ، لكن هذا التأويل صرنا إليه ، من أجل تلك األدلة أما فيما تقدم من األمثلة الثالثة املطروحة يف 

حلديث األخري إال اتباع املذهب وهذا ليس دليال ، وذا السؤال فليس هناك دليل حيملنا إىل التأويل كما قلنا يف ا

  .القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني 

  .اهللا جيزيك اخلري يا شيخ  :السائل 

  .وإياكم إن شاء اهللا  :الشيخ 

إن األعمال تعرض على األموات ، فإن رأوا خري " : يف كتاب املنامات يذكر عن أيب الدرداء أنه قال  :السائل 

  . "دوا اهللا ، وإن رأو غري ذلك استغفروا لنا مح

  .نعم  :الشيخ 

فيقول املعلق عليه ، إنه مل جيد ترمجة شيخ ابن أيب الدنيا ، لكن باقي السند حسن وأن ابن املبارك رواه  :السائل 

  يف كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أيب الدرداء فهل هذا صحيح ؟

  أما هل يصح موقوفا فال أعلم  احلديث ال يصح مرفوعا :الشيخ 



  فإن صح موقوفا فله حكم املرفوع :السائل 

  ال :الشيخ 

  ألنه أمر غييب أو كذا ؟ :السائل 

  .ال  :الشيخ 

إن األعمال تعرض على األموات ، فإن رأوا خري " : يف كتاب املنامات يذكر عن أيب الدرداء أنه قال  :السائل 

  . "تغفروا لنا محدوا اهللا ، وإن رأو غري ذلك اس

  .نعم  :الشيخ 

فيقول املعلق عليه ، إنه مل جيد ترمجة شيخ ابن أيب الدنيا ، لكن باقي السند حسن وأن ابن املبارك رواه  :السائل 

  يف كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أيب الدرداء فهل هذا صحيح ؟

  احلديث ال يصح مرفوعا أما هل يصح موقوفا فال أعلم  :الشيخ 

  فإن صح موقوفا فله حكم املرفوع :لسائل ا

  ال :الشيخ 

  ألنه أمر غييب أو كذا ؟ :السائل 

  .ال   :الشيخ 

تسكن بنت مع أبيها مث ذهبت إىل دولة من الدول األوروبية وتزوجت هناك ، وزوجت نفسها بنفسها  :السائل 

الشرعي ، وقد أجنبت من بيت  عز وجل ، وتسأل عن احلكم ...دون حضور وليها وأجنبت ، مث علمت حبرمة 

  . ...ابيها 

  .ما أدري تابت ، حكمها إىل اهللا لكن عملها خطأ  :الشيخ 

  هل يعقد هلا عقد جديد ؟ :السائل 

  ويل أمرها موجود ؟ :الشيخ 

  كيف ؟  :السائل 

  ويل أمرها موجود ؟ :الشيخ 

  .موجود  :السائل 

  احلقوا الصالة يا مجاعة  :الشيخ 

  عليكم ورمحة واهللا  السالم :السائل 



  .وعليكم السالم أهلني كيف حالك يف الغالب ما دائما أحيانا يكون كالمها خمتلف أهال واضح نعم  :الشيخ 

  القسم لعمر احلق هل قسم بغري اهللا ؟ :السائل 

لعمر احلق على حسب قاصد القاسم ، إذا قصد باحلق يعين احلق سبحانه وتعاىل فليس فيه شيء  :الشيخ 

قا ألنه حلف باهللا ، وإذا قصد باحلق شيئا معنوي هو الصواب مثال جاز أيضا ألنه يرجع إىل املعىن األول أما إطال

  .إذا قصد شيئا ماديا فال جيوز ألنه حلف بغري اهللا ، فهنا يقال إمنا األعمال بالنيات 

  صالة اجلمعة خارج املسجد جتوز ؟ :السائل 

  .طبعا جتوز  :الشيخ 

عنده زكاة مال ، يريد أن يعطيها لعائلة ، ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا املال يف شراء دخان رجل  :السائل 

  أو شيء مثل هذا ، فهل جيوز لصاحب الزكاة أن يشرتي أشياء هلذه العائلة عوضا عن املال ؟

  ال جيوز ؟ :الشيخ 

  ؟  ...وكان يعرف أنه سيشرتي  :السائل 

ذكرها ال جيوز ، يسلم املال للزوجة يسلم املال للولد العاقل ، ويوصيه بأن ال أنا فهمتك هذه لو مضى  :الشيخ 

  .يسلم املال ألبيه ، وأن يتصرف فيه التصرف املشروع 

نعم لو كان هناك رجل يريد أن يؤدي زكاة مال ، أو هناك سؤال آخر ، جمموعة من الناس اتفقوا على  :السائل 

املال لكي يتساعدوا يف يوم من األيام يف حال احتاج أحد إىل شيء ،  أن يقدم كل واحد يف الشهر مبلغا من

وهذا املال بلغ النصاب ، وحال عليه احلول ، وكل واحد ليس هناك مقدار حمدد يدفعه ، فهل على هذا املال 

  الذي حال عليه احلول زكاة ؟

  هل هذا املال صدقات وإال زكوات أو تربع ؟ :الشيخ 

أستاذا يعين مثال آخر الشهر راتب ، فاقتطع من راتيب عشر دنانري ،و أضعه مع شخص  ليس تربعا يا :الشيخ 

... .  

  أجب عن السؤال وأرح نفسك ، هذا الذي تقتطعه زكاة مال وإال صدقة ؟ :الشيخ 

  ال زكاة مال وال صدقة  :السائل 

  اذن :الشيخ 

  . ...اتفقنا  ...أنا و  :السائل 

  ية بالذهب و الساعات هل جيوز لبسها ؟النظارات املطل ... :السائل 



  مثل هذه اليت على عينيك وإال غريها ؟ :الشيخ 

  .إن شاء اهللا  ...ال ، ال  :السائل 

إذا كان املقصود منها هو التزين ، فذلك للنساء وليس للرجال أما إذا هناك شيء آخر ، ال يقصد بزينته  :الشيخ 

يت قد توجد يف بعض املعادن وال توجد يف املعادن األخرى ، جاز وإال فال وإمنا ملتانته أو حنو ذلك من املصاحل ال

  واضح ؟

  .واضح  :السائل 

  . ...يف سؤال  :السائل 

  نعم :الشيخ 

  حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم :السائل 

  عليه الصالة والسالم :الشيخ 

  . )أحب األسماء إلى اهللا عبد اهللا وعبد الرحمن ( الذي هو  :السائل 

  .هذا يف صحيح مسلم  :الشيخ 

  ؟ )أصدق األسماء الحارث وهمام ( و :السائل 

الذي سألت عنه . ، غري صحيح ، أي نعم  )أفضل األسماء ما حمد وعبد ( كذلك صحيح ، لكن    :الشيخ 

  ما صحيح

  . )شر األسماء حرب ومرة ( واهللا أعلم الذي هو  ...احلديث اآلخر  :السائل 

  .صحيح أي نعم  :الشيخ 

بالنسبة للفائدة إنسان تاب كان يضع أمواله يف البنك فتاب منها فما حكم الفائدة أو أعطوه الفائدة  :السائل 

  هل يرميها أو يستخدمها يف شيء ؟

اجلمهور ، ترباية اجلمهور تعرف ،  ...اجلمهور ، وال تؤخذ  ...أوال ال تسمي الربا فائدة ، وال تؤخذ  :الشيخ 

ور والذي اعرتفت أنت وقلت هذا يقولون ، من الذي يقول هكذا ؟ اجلمهور الغافل عن شريعة اجلمه ...هذا 

" ، فهم يسموا بغري امسها ايه )ودرهم من الربا أشد عند اهللا من ست وثالثين زنية ( اهللا ، هذا امسه ربا ، 

جلمهور ، بعد ذلك ، نقول هذا اجلمهور ، وال تسق بالسياط هذه اليت يساق ا ا ...، فال تنجر مع  "فائدة 

الربا  لك سبيل من سبيلني أحدمها أرجح عندي من اآلخر ، أحد السبيلني أن تدعه يف البنك أي نعم أن ترتكه 

يف البنك ، والسبيل اآلخر وهو األرجح عندي أن تأخذه وتصرفه يف املرافق العامة ، واملقصود باملرافق العامة يعين 



وليس يستفيد منه شخص بعينه ، ولو كان فقريا ، مرافق عامة مثال ، تعبيد طريق ، شيء ينتفع منه اجلمهور 

  سحب سبيل ماء يف مكان حيتاج إىل املاء ، وعلى ذلك فقس ، واضح اجلواب ؟

  .واضح  :السائل 

  . )ال تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم ( حديث  :السائل 

  أي نعم  :الشيخ 

  اللفظ صحيح :السائل 

عىن صحيح لكن اللفظ ال استحضره يف ي عن ذلك ، ويأمر الرسول يف هذه احلالة أن يستعيذ باهللا امل :الشيخ 

  .من الشيطان الرجيم 

  . ...لكن احلديث نفسه  :السائل 

  .أقول لك هذا من متام احلديث واحلديث صحيح ، نعم  :الشيخ 

  رسول صلى اهللا عليه وسلم قصة صحيحة ؟قصة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملا نام يف فراش ال :السائل 

  تبع اهلجرة ؟ :الشيخ 

  صحيحة. نعم  :السائل 

  .يال السالم عليكم . أي نعم صحيحة  :الشيخ 


